ESCLARECIMENTOS SOBRE NOTÍCIA
Rio de Janeiro, 08 de maio de 2014 – ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (BM&FBOVESPA:
ENEV3, GDR I: ENEVY), em atenção ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/N.º266/2014, datado de 07 de
maio de 2014, no qual foi solicitado esclarecimento acerca do artigo intitulado “Ação da Eneva
chega a subir mais de 20% com rumor de aumento de capital”, veiculado pelo site de notícias
Infomoney, e, adicionalmente, diante do artigo publicado pelo jornal Valor Econômico em 08 de
maio de 2014, intitulado “Eneva busca acordo com bancos”, esclarece que, conforme divulgado ao
mercado em Fato Relevante datado de 20 de março de 2014, a Companhia continua a analisar
alternativas para fortalecer sua estrutura de capital, incluindo, potencialmente, a venda de ativos
e/ou um aumento de capital, bem como alternativas ao seu perfil de endividamento. Até a
presente data, a ENEVA não firmou acordo vinculante relacionado a estas alternativas.
A ENEVA manterá seus acionistas e o mercado informados sobre desenvolvimentos nos assuntos
divulgados neste Comunicado ao Mercado.

Fabio H. Bicudo
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
ENEVA S.A.

SOBRE A ENEVA
A ENEVA atua na geração e comercialização de energia elétrica e possui negócios complementares na exploração e produção de gás
natural. A Companhia tem, atualmente, capacidade instalada bruta em operação de 2,4GW e constrói mais de 517MW adicional,
estando assim entre as maiores empresas privadas de geração de energia elétrica no Brasil. A ENEVA possui ainda participação em
blocos terrestres de gás natural na Bacia de Parnaíba, integrados a usinas de geração próprias.
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ASSUNTO:

Solicitação de Esclarecimentos sobre Notícia
Senhor Diretor,

Reportamo-nos à matéria veiculada nesta data no site de notícias Infomoney,
sob o título “Ação da Eneva chega a subir mais de 20% com rumor de aumento de capital”,
segundo a qual as ações da Eneva (ENEV3), antiga MPX, dispararam cerca de 20% na
BM&F Bovespa com rumores que circulam no mercado de que essa companhia aberta
deverá realizar um aumento de capital para aliviar sua frágil posição de caixa:
[....]
“De acordo com fontes que pediram para não serem identificadas, o grupo alemão
E.ON, principal acionista da empresa com 37,90% dos papéis, estaria disposto a injetar mais
dinheiro na Eneva em troca de novas ações. Outros atuais acionistas estão sendo chamados a
participar da operação. Já Eike Batista, o segundo maior acionista, deve ficar de fora porque não
possui dinheiro e terá sua participação diluída.
[....]
A injeção de recursos capitaneada pela E.ON evitaria que a empresa fosse obrigada
a pedir proteção contra eventuais pedidos de falência apresentados por credores.”

A respeito, solicitamos manifestação de V.S.a sobre a veracidade dessas
afirmações e, se confirmadas, esclarecer ainda os motivos pelos quais entendeu não se
tratar de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM n.º358/2002.
Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema IPE, Categoria
Comunicado ao Mercado, tipo Esclarecimentos sobre Consultas CVM/BOVESPA, Notícia
Divulgada na Mídia, a qual deverá incluir referência a este ofício.
De ordem da Superintendência de Relações com Empresas – SEP, alertamos
que caberá a esta autoridade administrativa, no uso de suas atribuições legais e, com
fundamento no inciso II, do artigo 9º, da Lei n.º 6.385/1976, e no artigo 7º, combinado com
o artigo 9º, da Instrução CVM n.º 452/2007, determinar a aplicação de multa cominatória,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo

não cumprimento das exigências contidas neste ofício no prazo de até 24 horas a contar da
ciência dos termos deste expediente, ora também enviado por fax e por e-mail.

Atenciosamente,

NILZA MARIA SILVA DE OLIVEIRA
Gerente de Acompanhamento de Empresas-1
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